
                                                                                                         
                         

UCHWAŁA NR 933/104/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia  13 marca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na
ochronę fizyczną budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Na podstawie art. art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.)         i
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177 z póź.zm.) oraz § 60 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego
(Dz.Urz.Wojew.Mazow. z 2002r. Nr 173, poz.3826 z późn.zm.) Zarząd  Powiatu
w Sierpcu  uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  ochronę  fizyczną
budynku  Powiatowego  Urzędu  Pracy   w  Sierpcu,  zgodnie  z  wnioskiem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy       w
Sierpcu 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – Przewodniczący      …………………………

2. Witold Lorek                - Członek                    …………………………

3. Andrzej Gromelski       - Członek                    …………………………

4. Marek Lejman             - Członek                     ………………………....

5. Andrzej Twardowski    - Członek                    ………………………...



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 933/104/06
Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 13 marca 2006r.
Sierpc, dnia 22 luty  2006r.

                                                                                
                                               Zarząd Powiatu

                         w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. WNIOSKODAWCA:

Powiatowy Urząd Pracy  w Sierpcu,
ul. Witosa 2,
09-200 Sierpc 

2. Rodzaj zamówienia publicznego ( właściwe podkreślić):

a) roboty budowlane
b)  usługi
c) dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:

bezpośrednia  stała  ochrona  fizyczna  budynku  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Sierpcu  –
znajdującego się przy ul. Witosa 2 wraz z posesją Kod CPV – 74610000-8

    
4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Siedziba Urzędu mieści się na peryferiach miasta. Dotychczasowy dozór nad Urzędem był
sprawowany przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Nowelizacja
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
Nr  99,  poz.  1001  ze  zmianami)  zlikwidowała  tę  możliwość.  Ze  względu  na  potrzebę
zabezpieczenia  Urzędu  poza  godzinami  pracy zachodzi  konieczność  zapewnienia  stałego
dozoru przez uprawnione podmioty do spraw ochrony osób i mienia.

5. Szacunkowa wartość zamówienia:

Brutto: 25.928,00 PLN
Netto:  21.252,00 PLN

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Po rozpoznaniu lokalnego rynku pracy cenę netto jednej roboczogodziny w 2006 roku
ustalono w wysokości 5,50 zł. Liczba godzin w trakcie realizacji zamówienia tj. od dnia
01.05.2006r. do dnia 31.12.2006r. wynosi 3864 godziny.



 
7. Źródło finansowania zamówienia:

Środki budżetu.

8. Termin realizacji zamówienia:

     01.05.2006 – 31.12.2006r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z późn.zm.) 

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony: 

-

11. Proponowany skład komisji przetargowej:

1. Janusz Wysocki
2. Urszula Piątek
3. Kajetan Głuchowski
4. Zofia Obczyńska

12.Tryb powołania komisji przetargowej:

Zarządzenie Nr 3/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na
ochronę budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia.

 Realizacja zamówienia odbywać się będzie ze środków budżetowych. Na rok 2006
dokonano zabezpieczenia w środkach budżetu na kwotę 12.000,00 PLN. Na pozostałą kwotę
należy wystąpić do Starosty Sierpeckiego o zwiększenie limitu wydatków na pokrycie kosztu
związanego z obsługą dozoru mienia.

                                                                             ...............................................
                                                                                      (podpis właściwej komórki finansowej)

                                                                                          ...........................................................
                                                                                              (podpis wnioskodawcy)


